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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Control and Monitoring Heater of Micro Chemical Reactor atau disingkat dengan 

CoMoTh MCR merupakan alat yang dapat mengendalikan dan memonitoring 

suhu heater, heater sendiri adalah komponen pemanas dari reaktor kimia 

berukuran kecil yang merupakan tempat berlangsungnya reaksi  kimia. Jenis 

bahan kimia dan suhu yang digunakan akan mempengaruhi lamanya proses 

pemanasan pada reaktor kimia. Produk ini dapat melakukan pengendalian suhu 

reaktor agar mencapai suhu target dengan efektif dan efisien. Umumnya, proses 

pemanasan bahan kimia membutuhkan suhu tinggi [1]. Maka dari itu, produk ini 

dibuat dengan menggunakan sensor termokopel tipe-K yang dapat melakukan 

pembacaan mencapai nilai suhu yang tinggi berkisar antara 300-500
0
C. Sensor 

termokopel tipe-K dapat membaca perubahan suhu serta berperan sebagai input 

pada sebuah sistem kendali [2].  

Produk ini menerapkan teknologi Internet Of Things (IOT) dalam pemantauan dan 

pengendalian suhu yang dapat dipantau melalui website. Berdasarkan literasi yang 

telah dilakukan, sudah banyak alat serupa yang dibuat. Namun, belum dapat 

memantau dan mengendalikan suhunya secara online melalui website atau 

smartphone. Sehingga produk ini diharapkan dapat memudahkan pemantauan dan 

pengendalian suhu reaktor kimia berukuran kecil karena dapat dilakukan secara 

otomatis serta data yang dihasilkan pada saat proses pemanasan akan tersimpan 

pada database. Tidak hanya itu, untuk dapat bekerja dengan maksimal diperlukan 

juga sebuah sistem kontrol pada produk ini. 

Sistem terdiri dari berbagai unsur yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran, sebuah sistem dapat dibagi menjadi beberapa sub sistem. Pada  

sistem CoMoTh MCR ini terdapat sub sistem pengendali atau kontroler yang 

digunakan untuk mengendalikan suhu reaktor agar mencapai suhu target.  Sistem 

kontrol yang diterapkan pada produk ini yaitu sistem kontrol Proportional 

Integral Derivative (PID). Sistem kontrol PID merupakan salah satu jenis 
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pengendali yang paling banyak digunakan di dunia industri karena memiliki 

respon yang cepat sehingga menghasilkan performansi yang baik [3].  

Perancangan sistem kendali harus benar-benar baik agar dapat meminimalisir 

terjadinya overshoot serta suhu berlebih saat diterapkan pada produk, sehingga 

produk dapat bekerja sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, dilakukan 

penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Kontrol Suhu  Reaktor Dengan 

Menggunakan Metode Gain Scheduling PID”. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Tugas Akhir ini, yaitu merancang dan 

mengimplementasikan sistem kendali PID untuk mengendalikan suhu reaktor 

serta menerapkan sistem gain scheduling PID untuk mengoptimalkan sistem 

kendali suhu reaktor.  

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dari Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Perancangan sistem kendali menggunakan mikrokontroler. 

2. Objek yang dikontrol oleh perangkat ini berupa heater yang diterapkan 

pada reaktor. 

3. Mengimplementasikan sistem kendali PID rancangan pada produk agar 

dapat mengendalikan suhu. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang dari pengambilan judul yang diangkat pada 

Tugas Akhir, tujuan dari penelitian yang dilakukan pada tugas akhir, ruang 

lingkup tugas akhir, serta sistematika laporan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini dibahas mengenai komponen-komponen yang digunakan pada penelitian 

tugas akhir ini serta metode pengujian yang digunakan. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 
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Bab ini berisi metodologi penelitian, perancangan alat pengendali suhu reaktor 

kimia berukuran kecil. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas mengenai hasil data pengujian suhu pada reaktor dan 

pembahasan mengenai data-data pengujian. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan proses pengerjaan tugas akhir yang 

telah dilakukan dan juga saran untuk penelitian lebih lanjut.  

  


